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ي أسهم سوديك ل
 
   ADQالقابضة -تحالف الدارحصة األغلبية ف

ي  
 
كة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار  -2021ديسمبر    7القاهرة ف كة"( عىل بيع  وافقت غالبية حملة أسهم شر "سوديك" )"الشر

ي تمثل 
كة الدار العقارية  ل % من أسهم رأس المال المصدر 85.52حصصهم والت  ي )"التحالف"( الذي تمتلكه شر تحالف مستثمري أبو ظت 

ا للبيان الذي أصدرته بورصة األوراق المالية المرصية ) 30بنسبة  ADQ % والقابضة 70بنسبة 
ً
 ( صباح اليوم. EGX%، طبق

اء الملزم جنيه مرصي   20سهم من أسهم سوديك بسعر    304,628,772سيستحوذ التحالف عىل    ، وبعد اإلغالق الناجح لعرض الشر
كة بقيمة تتجاوز  الواحد، معللسهم   مليار جنيه مرصي.   6,092,575,440قيمة الصفقة إىل وصلت حيث  مليار جنيه، 7.1تقييم الشر

عد الدار  
ُ
ي اإلمارات العربية الم   كب  من أ ت

وعات العقارية ف  كات التطوير العقاري وإدارة األصول والمشر تحدة من حيث القيمة السوقية،  شر
كو  ة    ةالشر وعات العقارية المتمب   . طورت الدار العديد من المشر ي ي إمارة أبو ظت 

ي القطاع العقاري ف 
ي  الرائدة ف 

ي ذلك عدد    و أبف 
، بما ف  ي ظت 

وعات السكنية  فيه  ياس  ة التجارية الراقية عىل جزير اإلدارية و و   من المشر ، مركز  السعدياتجزيرة  و ، الوجهة العالمية المعروفة للتسوق والب 
ي أبو 

اتيجية،    الثقافة واألنشطة االجتماعية الصاعد ف  ي ذلك االستثمارات االسب 
ي العديد من المجاالت، بما ف 

. تعمل الدار العقارية ف  ي ظت 
وعاتتطوير  وإدارة   ها من األنشطة األخرى. تتمب      المشر فيه وإدارة المنشآت العقارية وغب  ، والمدارس، وقطاع الضيافة والب  العقارية للغب 
الفعالة  الدار   واالبتكار،ةشفافي ال و بإدارتها  العمالء  احتياجات  تلبية  عىل  المتواصل  ها  كب  

بب  وتفخر  الحوكمة  و   ،  بقواعد  الصارم  امها  الب  
 . يىلي والممارسات المستدامة وتنمية الكوادر العاملة بها المؤسسية والتمب   التشغ

القابضة   المجموعات    ADQأما مجموعة  أكب   كات   االستثماريةفتعد من  الشر ى  المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من كب  ي 
القابضة ف 

ي  ي العديد من القطاعات االقتصادية داخل االقتصاد المتنوع إلمارة أبو ظت 
   . العاملة ف 

يف ا عىل الصفقة، يقول ماجد شر
ً
 هذه الصفقة ستقدم لح-وتعليق

ّ
كة سوديك: "إن أسهم سوديك سيولة نقدية    ملةالعضو المنتدب لشر

ة وفورية    تحالف الدارقوة  بما يعكس  كبب 
ّ
كة وعالمتها التجارية. إن يتمب   بقوته المالية وسجله الحافل  القابضة    ADQ -المركز الماىلي للشر

ي مجال استثمارات  
ته الطويلة  باإلضافة ل،  ةتمب   م، وتطوير العديد من المجتمعات العمرانية والوجهات السياحية الالعقاريالتطوير  ف  خب 

وعات العقارية. سوديك   ي إدارة المشر
ي سوديكإمستثمرين  ك  ADQالقابضة    بالدار و ترحب  ف 

اتيجيي   وكبار حملة األسهم ف  نتوجه  و   ،سب 
ي سوديك وفريقها اإلداري  الشكر  ب

كة  قدرته عىل تحقيق النمو وف   لحملة األسهم الحاليي   عىل ثقتهم ف  مستدام ، كما  بشكل    واألرباح للشر
ي السوق المرصي"مع نتطلع للعمل والتعاون 

ة نمونا ف  ي مسب 
      . الدار، وبدء مرحلة جديدة ف 

، وهو ما يؤكد ثقة الدار ال  باعتبارها من األسواق األكبر أهمية لخططمرص  عن اختيارها لالدار العقارية  علنت  أوقد   توسع اإلقليمي والعالمي
ي  
ي يمتلكها السوق المرصي واألسس االقتصاديةف 

ي تعمل عىل تالقوية    اإلمكانيات الهائلة الت 
 امتالك  ب   حفالت 

ّ
 نمو القطاع العقاري بها. إن

ي أسهم سوديك
كات التطوير العقاري الرائدة ،  الدار لحصة األغلبية ف  ي   احدى شر

ا  ف  ً ي   مرص، يعتب  مؤشر
ام الدار للعمل ف  هاًما عىل تطلع والب  

ي البالد عىل المدى الطويل.  
   مرص ونيتها االستثمار ف 

ي أواخر  
كة بقيمة    ADQ، أطلقت القابضة  2019وف  اتيجية مشب  السيادي  مليار دوالر بالتعاون مع صندوق مرص    20منصة استثمارية اسب 

ي العديد من القطاعات االقتصادية الرئيسية مثل الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمرافق والصناعات الغذائية والزراع
ة  لالستثمار ف 

ي مرص   ADQوالقطاع العقاري والخدمات المالية. وتمثل صفقة سوديك أحدث استثمارات القابضة 
 . ف 

  نبذة عن سوديك 

عد سوديك 
ُ
ي  ت

وعات العقارية المتنوعة ف   بتطوير عدد من المشر
ً
كة حاليا ي المنطقة، حيث تقوم الشر

واحدة من أبرز المطورين العقاريي   ف 

ق وغرب القاهرة ي شر
ة متعددة االستخدامات ف  ية كبب  وعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حرص  ي تتنوع ما بي   مشر

  .مرص والت 

ي البورصة ال
  www.sodic.com لمزيد من المعلومات، يرج  زيارة   .(Ticker OCDI)مرصية تحت رمزسوديك مدرجة ف 
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